
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor : správy majetku dne: 9.9.2019
Název bodu jednání:
l) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM
2) Projednání záměru výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území
Březové Hory

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Be. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 19.8.2019, č. usn. 817/2019
Text usnesení RM: Rada města
l. doporučuje ZM
l) schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM,
2) schválit záměr výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové
Hory, které jsou ve vlastnictví České republiky, přís|ušnost hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní
podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739.

ll. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.9.2019.

Napsala: Jana Říčařová

Návrhy na usneseni:
ZM
l. schvaluje - neschvaluje
revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM.

||. schvaluje - neschvaluje
záměr výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové Hory, které
jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik,
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Příbram dne 28.6.2010, svým usn. č. 1574/2010/ZM schválilo bezúplatný převod
pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, vše v k. ú. Březové Hory z vlastnictví ČR Diamo, s. p. do
vlastnictví města Příbram. Město Příbram prohlásilo, že tyto nemovitosti nebude využívat ke
komerčním účelům.

Ing. Klierová, vedoucí odd. organizačně právního státního podniku Diamo, se města Příbram nyní
dotazuje, zda má zájem o koupi shora uvedených pozemků nebo zda je může státní podnik nabídnout
novému vlastníkovi hotelu ,,Asia" ke koupi.
Dle telefonického sděleni Ing. Klierové není bezúplatný převod pozemků v současné době možný,
proto žádá město Příbram o vyjádřeni, zda o pozemky má (formou koupě) i nadále zájem.
Na základě této skutečnosti je navrhována revokace usneseni zastupitelstva města z roku 2010.

Dle údajů z katastru nemovitostí se jedná o pozemek p. č. 515/208 o výměře 1 m' (ostatní
plochakstatní komunikace) a pozemek p. č. 515/209 o výměře 4 m' (ostatní plocha/ostatní
komunikace), oba v katastrálním území Březové Hory.

Vyjádření Odboru investic a rozvoje města:
Odbor doporučuje předmětné pozemky získat do vlastnictví. Dojde tím ke sceleni pozemků, které jsou
ve vlastnictví města Příbram. Pozemky jsou dle územního plánu v ploše smíšené obytné - bydlení
městské kolektivní (BK). Dle úp se nejedná o plochu veřejného prostranství.

Vyjádření Samostatného oddělení silničnIho hospodářství:
Z hlediska dopravních zájmů nemá odděleni zájem o odkup pozemků. Dle zpracovaného pasportu
komunikací není na těchto pozemcích evidována žádná komunikace.

l



Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor doporučuje revokaci usneseni zastupitelstva města z roku 2010, rozhodnuti o případném
výkupu pozemků ponechává na příslušných orgánech.

Přílohy
l) situační snímek, ortofotomapa, mapa google
2) elektronický dotaz státního podniku DIAMO
3) elektronické vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města a Samostatného oddělení silničního
hospodářství
4) usneseni Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM
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From: Klierová Eva Ing. <klierova@diamo.cz>
Sent: Thursday, March 21, 2019 12:04 PM
To: jana Říčařová <jana.ricarova@pribram.eu>
Subject: prodej pozemků

Dobrý den, paní Říčařová,

kdysi jsme řešili, že by město kupovalo pozemky p.č. 515/208- 1 m2 a 515/209 -4 m2 v k.ú. Březové Hory u hotelu
ASIA. Přípravujeme nyní zveřejněni záměru prodeje těchto pozemků na Portál veř. správy spolu s pozemky, které
náleží k hotelu.

Bude mít město i nadále o ty dva pozemky zájem nebo je můžeme nabídnout i novému vlastníkovi hotelu ke koupi ?

Děkuji a pěkný den.

Ing. Eva Klierová
vedoucí odd. org. právního

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram Víl, 261 01 Příbram
E-mail: klierova@diamo.cz
Telefon: +420 318 644 132

Sidfo: DIAMO, státní podnik, Máchova 201. 471 27 Stráž pod Ralskem
http://www.diamo.cz

Tímto e-mai/em odesi/aj/c/ nes//bu/e uzuvřit ani neuzovirá za stútn/podnik DIAM'O žádnou smlouvu. jakáko/W smlouva týkaj/cise d/amo, s. p., pokud hude uzavřena, musí
mít výhradně listinnoufornm.
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Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den pani Řičařová,

K žádosti sdělujeme:

Libuše Hálová
22. března 2019 12:59
jana Řičařová
RE: Žádost o vyjádření k pozemkům v k. ú. Březové Hory, p. č. 515/208 a p. č. 515/209

Pro správni území města Příbram je schválena územně plánovací dokumentace, a to Územní plán Příbram (ÚP), který
schválilo"Zastupitelstvo města Příbram dne 18. 06. 2018, usn. č. 1006/2018/ZM, který nabyl účinnosti dne 17. 07. 2018.

Předmětné pozemky, kterých se týká žádost, jsou v ÚP, vymezeny následovně:

> p. č. 515/208 a 515/209 vše v k. ú. Březové Hory, - plochy smíšené obytné - byd/en/městské kolektivní (BK).
Podle ÚP se nejedná o plochu veřejného prostranství.

OIRM doporučuje získat nabízené pozemky p. č. 515/208 a 515/209 v k. ú. Březové Hory do vlastnictví města
Příbram. Dojde ke scelení městských pozemků.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu.

Libuše Hálová

referent oddělení rozvoje města
Tel.: 318402576
E-mail: 1ibuse.halova@ pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

í) Tyršova 108
261 19 Příbram

Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Žďánská
22. března 2019 8:21
Jana Říčařová
RE: Žádost o vyjádřeni k pozemkům v k. ú. Březové Hory, p. č. 515/208 a p. č. 515/209

Vážená paní Říčařová,
na základě Vaši žádosti k případnému odprodeji pozemků parc.č. 515/208, 515/209 v k.ú. Březové Hory sdělujeme:
Z hied íska dopravních zájmů nemáme zájem o odkup těchto pozemků. Dle zpracovaného pasportu komunikaci
neevidujeme na těchto pozemcích žádnou komunikaci.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Simona Ždánská
referent Samostatného odděleni silničnIho hospodářství
Tel.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

- -- www.pribram.eu
. Městský úřad PříbramO Tyršova 108

261 19 Příbram



Usnesení

z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově Cp. 105, Příbram I

7) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březové Hory
Usn.č.1574/2010/ZM
ZM schvaluje

bezúplatný převod pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209 vše v k. ú. Březové Hory z vlastnictví
ČR Diamo, s. p. do vlastnictví města Příbram.
Město Příbram prohlašuje, že tyto nemovitosti nebude využívat ke komerčním účelům.

hl. pro 18 proti O zdrž. O
Návrh byl schválen.


